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Jæ£∏≥, H©ó X¡ô Gd«ƒΩ G÷ª©á, Gdæù°îá G’Ch¤ eø G’Cd©ÉÜ
GdôjÉV°«á GŸóQS°«á Gdà» Jæ¶ª¡É LÉe©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞ Y∏≈

eÓYÖ MôΩ eÑæ≈ Gd©∏ƒΩ hGdàµæƒdƒL«É ‘ eÉQ Qhcõ.
hS°àµƒ¿ GŸæÉaù°Éä MÉe«á eæò GdÑóGjá GP jàæÉaù¢ 23aôj≤Ék

eóQS°«qÉk Y∏≈ d≤Ö côI Gdü°É’ä d∏ôLÉ∫ Gdà» JØààí eæÉaù°ÉJ¡É
Gd«ƒΩ G÷ª©á ÃÑÉQGI S°«qóI G÷ª¡ƒQ e™ GdµÉQeπ S°É¿ LƒR±,

H«æªÉ JØààí eæÉaù°Éä côI Gdü°Óä d∏ù°«óGä ÃÑÉQGI Gdµƒd«è
HôhJù°àÉfâ hGŸôÁ«qÚ Oj∂ GÙó….

ha«ªÉ JàÉH™ eÑÉQjÉä GdóhQ G’Chq∫ eø côI Gdü°É’ä ZóGk Gdù°Ñâ,
J˘˘˘æ˘˘˘£˘˘˘∏˘˘˘≥ G’CM˘˘˘ó GŸ≤˘˘˘Ñ˘˘˘π, eù°˘˘˘ÉH˘˘˘≤˘˘˘Éä Gd˘˘˘µ˘˘ôI Gd˘˘£˘˘ÉF˘˘ôI d˘˘∏˘˘ôL˘˘É∫
hGdù°˘˘«˘˘óGä hc˘˘ôI Gdù°˘˘∏q˘˘á d˘˘∏ù°˘˘«˘˘óGä, c˘˘ª˘˘É S°˘˘«û°˘˘¡˘˘ó g˘˘òG Gd˘˘«˘ƒΩ
Gd£ƒjπ Gf£Ó¥ GdóhQ G’Chq∫ eø eù°ÉH≤á côI Gdù°∏qá d∏ôLÉ∫ Gdàq»

U°æqØâ HÉCΩq GŸ©ÉQ∑ GP S°àµƒ¿ GdØô¥ Gd`23GŸû°ÉQcá Y∏≈ GCT°óq
L˘Ég˘õj˘à˘¡˘É d˘∏˘¶˘Ø˘ô H˘Éd˘∏˘≤Ö. hJù°àµªπ GŸæÉaù°Éä G÷ª©á 42
T°˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘É• G÷ÉQ… hGdù°˘˘˘˘Ñâ 52e˘˘æ˘˘¬, H˘˘«˘˘æ˘˘ª˘˘É S°˘«˘µ˘ƒ¿ G’CM˘ó 62

G÷ÉQ… M˘˘˘Éa˘˘˘Ó H˘˘˘ÉŸÑ˘˘˘ÉQj˘˘˘Éä Gd˘˘˘æ˘˘˘¡˘˘ÉF˘˘«q̆˘á ’Cd˘˘©˘˘ÉÜ c˘˘ôI Gdü°˘˘É’ä
d˘∏˘ôL˘É∫ hGdù°˘«˘óGä, hGd˘µ˘ôI Gd˘£˘ÉF˘ôI d˘∏˘ôL˘É∫ hGdù°˘«˘óGä, hc˘ôI
Gdù°∏qá d∏ôLÉ∫ hGdù°«óGä, cªÉ Jæ¶qº eù°ÉH≤Éä S°ÑÉ¥ Gd†°ÉM«á

hGdû°˘˘£˘˘ô„ hG’S°˘˘Ä˘˘∏˘˘á Gd˘ôj˘ÉV°˘«q̆á, GV°˘Éa˘á G¤ f˘¡˘ÉF˘» c˘ôI Gd˘«˘ó
d∏ôLÉ∫. hS°àØƒR GŸóQS°á Gdà» Mü°óä aôb¡É GCcÈ YóO eø
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘É• ‘ c˘˘πq a˘˘Ä˘˘á )QL˘˘É∫ hS°˘˘«˘˘óGä( H˘˘∏˘˘≤Ö Gd˘˘àû°˘˘Éd˘æ˘è c˘ÉÜ
d˘˘∏˘˘ôL˘˘É∫ hGdù°˘˘«˘óGä, c˘ª˘É S°˘à˘à˘ƒqê GŸóQS°˘á G◊ÉF˘õI Y˘∏˘≈ GCcÈ

YóO eø Gdæ≤É• QLÉ’k hS°«qóGä e©Ék HÉdàû°Édæè cÉÜ d∏æù°îá
G’Ch¤ dÓCd©ÉÜ GdôjÉV°«qá GŸóQS°«qá ÷Ée©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞.

hcÉfâ Gd∏éæá GŸæ¶qªá dÓCd©ÉÜ GCT°ÉQä GE¤ GC¿q fîÑá eø GCHôR
M˘˘µq̆˘ÉΩ d˘˘Ñ˘˘æ˘˘É¿ G’–ÉOjÚ hGd˘˘óhd˘˘«Ú S°˘˘«˘≤˘ƒOh¿ GŸÑ˘ÉQj˘Éä ‘
Lª«™ GŸæÉaù°Éä, cªÉ T°óqO GŸæ¶qªƒ¿ S°∏ØÉk Y∏≈ V°ôhQI X¡ƒQ
Lª«™ GdØô¥ GŸû°ÉQcá H∏ÑÉS¢ eóGQS°¡º GŸƒMqó, cªÉ S°«©ªπ
Y∏≈ GNà«ÉQ GCa†°π GdÓYÑÚ eø cπq eù°ÉH≤á dàµôÁ¡º. hcÉfâ
L˘˘˘Ée˘˘˘©˘˘˘á Gd˘˘˘≤˘˘˘ójù¢ j˘˘˘ƒS°˘˘∞ Gd˘˘à˘˘» GCW˘˘∏˘˘≤â G’Cd˘˘©˘˘ÉÜ Gd˘˘ôj˘˘ÉV°˘˘«˘˘á

GŸóQS°«á gò√ Hæù°îà¡É G’Ch¤ d∏ªóGQS¢ GŸƒLƒOI L¨ôGa«Ék
‘ HÒhä hLÑπ dÑæÉ¿ GCYóqä GCj†°Ék dàæ¶«º eù°ÉH≤Éä QjÉV°«qá

dÑ≤«á eóGQS¢ dÑæÉ¿, GP S°àù°à†°«∞ aôh´ G÷Ée©á ‘ RM∏á
hGdÑ≤É´ hGdû°ªÉ∫ hG÷æƒÜ OhQGä eóQS°«qá eû°ÉH¡á HóAG eø
f˘˘«ù°˘˘É¿ GŸ≤˘˘Ñ˘˘π. hJ˘˘ÉCJ˘˘» g˘˘ò√ Gÿ£˘˘ƒI Gd˘˘à˘˘» J˘≤˘ƒΩ H˘¡˘É L˘Ée˘©˘á
Gd˘˘˘≤˘˘˘ójù¢ j˘˘˘ƒS°˘˘˘∞ ’M˘˘˘«˘˘ÉA GŸù°˘˘ÉH˘˘≤˘˘Éä Gd˘˘ôj˘˘ÉV°˘˘«q̆˘á GŸóQS°˘˘«q̆˘á

hGV°˘˘Éa˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ GdÈf˘˘Ée˘˘è Gd˘˘ôj˘˘ÉV°˘» GŸóQS°˘» GÁÉf˘Ék H˘≤˘óQI g˘òG
Gd˘˘≤˘˘£˘˘É´ Y˘∏˘≈ J˘£˘ƒj˘ô Gd˘ôj˘ÉV°˘á Gd˘ƒW˘æ˘«q̆á hG÷Ée˘©˘«˘á. j˘òc˘ô GC¿q

L˘˘˘Ée˘˘˘©˘˘˘á Gd˘˘˘≤˘˘˘ójù¢ j˘˘ƒS°˘˘∞ c˘˘Éfâ H˘˘óGCä J˘˘£˘˘Ñ˘˘«˘˘≥ f˘˘¶˘˘ÉΩ GŸæ˘˘í
G÷Ée˘˘©˘˘«q̆˘á d˘˘∏˘˘ôj˘˘ÉV°˘˘«Ú GŸà˘˘Ø˘˘ƒqbÚ, hg˘˘» Hü°˘˘óO J˘˘£˘˘Ñ˘«˘≥ g˘òG
Gd˘˘˘˘æ˘˘˘˘¶˘˘˘˘ÉΩ Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈ W˘˘˘˘ÓqÜ GŸóGQS¢ GŸà˘˘˘˘Ø˘˘˘ƒqbÚ ‘ OQhS°˘˘˘¡˘˘˘º h‘
GdôjÉV°á e©Ék HóAG eø YÉΩ 2102.

YÉU°» hT°©ÑÉ¿ jõhQG¿ cÉN«É

G’Cd©ÉÜ GŸóQS°«á ÷Ée©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞

[ T°©ÉQ G’d©ÉÜ
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الثلوج تزّين جبال الضنية
تساقطت الثلوج على ارتفاع 1500 متر في منطقة 
الضنية، مصحوبة بعواصف رعدية استمرت لثالث 

األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين 
في الجامعة اللبنانية الى »ضــرورة التريث في اتخاذ 
موقف تصعيدي في انتظار ما ستسفر عنه لقاءاتها مع 

المعنيين«، معلنة »االستمرار في االضراب«.
في دورهــم، فــّوض أساتذة الفروع الثانية »الهيئة 
التنفيذية التخاذ الموقف والقرار المناسبين، على ضوء 

المعطيات التي قد تستجد في األيام المقبلة«.

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

2811العدد    2012-02-22 األربعاء 
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الثلوج تزّين جبال الضنية
تساقطت الثلوج على ارتفاع 1500 متر في منطقة 
الضنية، مصحوبة بعواصف رعدية استمرت لثالث 

األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين 
في الجامعة اللبنانية الى »ضــرورة التريث في اتخاذ 
موقف تصعيدي في انتظار ما ستسفر عنه لقاءاتها مع 

المعنيين«، معلنة »االستمرار في االضراب«.
في دورهــم، فــّوض أساتذة الفروع الثانية »الهيئة 
التنفيذية التخاذ الموقف والقرار المناسبين، على ضوء 

المعطيات التي قد تستجد في األيام المقبلة«.

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

2817العدد    2012-02-29 األربعاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

النبيذ اللبناني يصل الى اليابان

البلد من تتويج إحدى فرق االنسات  

صدى البلد

 قوية
 جلسة اتحاد كرة السلة االخيرة مداخلة قوية لعضو االتحاد 
سابا وضع فيها النقاط على الحروف بالنسبة لعدة مواضيع 

كانت في الجلسة ابرزها الهتافات المشينة كما بعض 
 التي اطلقها احد زمالئه وطالت رئيس اتحاد ثاٍن وإداري 

 كبير. ونالت مداخلة مخلوف تأييد معظم االعضاء الذين 
 الجلسة الذين قالوا له بعدها انها كانت ب� “محال”.

طلب
 انه طلب إلى بعض الجهات الرياضية البدء بهجوم على رئيس 

لجنة على الرغم من انه وقف على خاطر ممثليها في اللجنة 
 في موضوع طرحه بعض االعضاء طلبوا فيه التشدد 

ً
ولم يكن طرفا

في مالحقة “تسريب” قرارات تخص اللجنة في حق احد امناء سر 
االتحادات الرياضية.

وثائق
يؤكد إداري رياضي في اتحاد لعبة فردية انه يملك وثائق من 
االتحادين اآلسيوي والدولي للعبته ستحدث زلزااًل في الوسط 

الرياضي اللبناني وستؤدي إلى كشف بعض اإلداريين على 
حقيقتهم!

نتيجة مفاجئة
 من االداريين في رياضة جماعية 

ً
 جمع عددا

ً
 بارزا

ً
يقال ان سياسيا

ووضعهم في الصورة الحقيقية لما ستؤول اليه نتيجة االنتخابات 
 على دوره السياسي في االنتخابات التي 

ً
المقبلة في االتحاد، مشددا

ستكون نتيجتها مفاجئة للوسط الرياضي برمته، اال اذا تم التوافق 
على عدد من النقاط التي طرحها السياسي كمدخل لالتفاق بين 

مختلف االطراف.

وين الحقيقة؟
يجزم اداري معروف أن ما يحكى عن تعديالت في اتحاد كرة القدم 

من الممكن ان تؤثر على المنتخب في مشواره في التصفيات 
، ألن االتحاد الدولي أمهل نظيره اللبناني الى 

ً
اآلسيوية، ليس دقيقا

17 آذار المقبل للبت في التعديالت، كما أن “الفيفا” لم يبد رفضه 
للمقترحات اللبنانية، بل دعا ممثلي االتحاد اللبناني الى زوريخ للبحث 

في هذه المقترحات.

 مش للنشر

الشالنج المدرسي للقديس يوسف أحرزه الجمهور

فوز طرابلس وجونية في الركبي ليغ

 لبنان للناشئين في الجودو

اختتمت جامعة القديس يوسف 
النسخة األولى من األلعاب الرياضّية 
المدرسّية 2011-2012 التي امتّدت 
لقّوية  ا لمباريات  ا ي��ام من  أ لستة 
ب��م��ش��ارك��ة 42 م��درس��ة وش��ه��دت 
 في المستوى بين 

ً
المباريات تقاربا

 
ً
الفرق وحّدة في المنافسة خصوصا
في األدوار النهائّية، وسادتها الروح 
الرياضّية العالية وأجواء ممّيزة ساعد 
مين على نخبة من 

ّ
عليها اعتماد المنظ

أهم حكام لبنان لقيادة المباريات من 
أدوارها األولى حتى النهائيات.

وف��ي النتائج، ف��از فريق مدرسة 
راهبات االنطونيات - غزير بلقب بطولة 
ة للرجال التي شارك فيها 

ّ
كرة السل

 بفوزه بصعوبة في النهائي 
ً
32 فريقا

على مدرسة الليسيه نهر ابراهيم، 
واختير جون عاصي من الفريق الفائز 
ق 

ّ
أفضل العب في البطولة، فيما حق

فريق الكوليج بروتستانت الفرنسية 
لقب بطولة سلة السيدات بفوزه في 
النهائي بصعوبة على فريق مدرسة 
سّيدة الجمهور، واختيرت ناتالي رافع 

من الكوليج أفضل العبة في البطولة.
وفي مسابقة الكرة الطائرة حسم 
فريق مدرسة العائلة المقّدسة الفنار 
لقب السيدات بسهولة بفوزه في 
النهائي على مدرسة خالد بن الوليد 
2-0 واختيرت آندريا أبي صعب من 
الفريق الفائز أفضل العبة في البطولة. 
وف��ي مسابقة ال��رج��ال ف��از فريق 
الفرير القلب األقدس الجّميزة باللقب 
بفوزه في النهائي على فريق مدرسة 
0 واختير ودي��ع  -2 س��ّي��دة اللويزة 

كسرواني أفضل العبي البطولة.

وحقق فريق سيدة الجمهور لقب 
مسابقة كرة اليد للرجال بفوزه على 
فريق الفرير مون السال في النهائي 

واختير جو غالب أفضل العب.
أما في سباقات الضاحية، فسيطر 
عداؤو وعداءات مدرسة سيدة الجمهور 
على المراكز األول��ى ففاز فريقهم 
بلقب المسابقة، وحل فريق الكرمليت 

.
ً
الفنار ثانيا

 فريق سّيدة 
ّ

وفي الشطرنج احتل
الجمهور المركز األّول أم��ام فريق 

سّيدة اللويزة.

وفي الفوتسال، فاز فريق الكوليج 
بروتيستانت الفرنسية بلقب بطولة 
السيدات بفوزه على المريمّيين ديك 
المحدي في النهائي واختيرت آية 

صبرا من الكوليج أفضل العبة.
وفي الفوتسال للرجال، خطف فريق 
الفرير القلب األقدس الجميزة اللقب 
من فريق سّيدة اللويزة بجدارة بفوزه 
في النهائي الصاخب 5-4 بعد تقّدمه 
5-1 قبل النهاية ب� 6 دقائق ولكّن 
براعة قائد اللويزة شربل حبيقة أعادت 
فريقه ال��ى أج��واء المباراة ليعيش 
الحضور نهاية رائعة للمباراة واأللعاب 
كما اختير مهدي قبيسي من الفريق 

الفائز أفضل العب في البطولة.
ت فرق 

ّ
لنقاط حل ا وف��ي مجموع 

الكوليج بروتيستانت في المركز األّول 
عند السيدات فيما ّحلت فرق الفرير 
القلب األق��دس الجّميزة في المركز 
األّول رجاال ب� 20 نقطة أمام الفرير مون 

السال ب� 17 نقطة.
وفي مجمل المشاركات في األلعاب 
رج��ااًل وس��ّي��دات ف��ازت ف��رق مدرسة 
ت 

ّ
سّيدة الجمهور بالشالنج كاب وحل

فرق مدرسة سّيدة اللويزة في المرتبة 
الثانية.

 البطولة 95 العبا من 
 الرياضي ومون السال 
 دوج��و والمينا طرابلس 
 ف��رن الشباك والوطني 
لرياضي  ل��ي��ون��ان��ي ا  وا
 والمركزية 
 واالولمبي بيروت ومار 

 وبودا.
 النتائج الفنية النهاية 

 كلغ:
 )البرج(

 بويز )المركزية(
 كلغ:
 تيروز )بودا(

 القاعي )مار روكز(

• وزن تحت 60 كلغ:
1-فادي دورة )بوشيدو(

2-ماريو صعب )بودا(
• وزن تحت 66 كلغ:

1- حبيب جرجس )بودا(
2- انطوني حجار )بودا(

• وزن تحت 73 كلغ:
1- جايسون شوفاني )بودا(

2- ميشال الصوري )بوشيدو(
- وزن تحت 86 كلغ:

1- الياس الرطل )اليوناني(
2- رالف حنا )بودا(

• وزن فوق 86 كلغ:
1- شربل صافي )بودا(

2- مكاريوس عزام )الوطني(
وفي نهاية المباريات تم تسليم 
ال��م��ي��دال��ي��ات وال��ش��ه��ادات ال��ى 
الفائزين من قبل رئيس واعضاء 

االتحاد.

 اللبناني للجودو وفروعه بطولة لبنان العامة للناشئين للعام 

 1996-1997 في القاعة المقفلة لنادي بودا ادما. 

البلد من تتويج إحدى فرق االنسات  

صدى البلد
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تّوج فريق مدر�س���ة القلب الأقد�س 
- الفري���ر - اجلّمي���زة بطالً مل�س���ابقة 
كرة القدم لل�سالت رجال )فوت�سال( 
املدر�سّية  الريا�س���ية  الألعاب  �سمن 
القدي����س  جامع���ة  نّظمته���ا  الت���ي 
يو�س���ف، وقد اأُجريت عل���ى ملعبها يف 
املن�س���ورية، عقب ف���وزه يف املباراة 
النهائية على فريق مدر�س���ة �س���ّيدة 

 .1-2 الول  ال�س���وط   ،4-5 اللوي���زة 
�س���ّجل الأهداف مهدي قبي�س���ي )2(، 
علي �ساهر )2(، وعلي مكي )1(. وجاء 
اللقاء حما�سياً من قبل الطرفني، ومل 
تع���رف هوية الفري���ق الفائ���ز اإّل عند 

�سافرة النهاية.
 وب���رز يف املباراة م���ن جانب فريق 
الفرير كّل من مهدي قبي�س���ي، وعلي 
مك���ي، و�رشب���ل ق���زي، وحمم���د دايخ، 
وم���ن جان���ب فري���ق اللوي���زة قائ���ده 
�رشب���ل حبيق���ة ال���ذي كان �س���اهم يف 
اإعادة فريقه اىل اج���واء اللقاء، وغاب 

 »الفرير« الجّميزة بطاًل 
لكرة الصاالت المدرسّية

الفرير بطل الدورة المدرسّية

شارك في البطولة
 32 فريقاً تنافسوا 

على مدى أسبوع 

عن الفريق الفائز جنم���ه ايلي القّرى 
ب�سبب الإ�سابة. علماً اأنه قد �سارك يف 
ال���دورة 32 فريقاً، على مدى اأ�س���بوع 
من 18 اىل 26 �س���باط املا�سي. مّثل 
الفري���ر: عل���ي مك���ي، عل���ي �س���اهر، 
�رشبل قزي، ايلي عواد، ح�س���ن �سالمه، 
عم���ر عبدين، مه���دي قبي�س���ي، كارل 
فل���ح، نيق���ول ونو����س، حمم���د نعمه، 
احم���د احلري���ري، احم���د جن���م الدين، 
ماي���ك ط���وق، حمم���د داي���خ، وا�رشف 
على الفري���ق املدرب م���ارون جوزف 

اخلوري.
ون�سري اإىل اأّن الالعب مهدي قبي�سي 

اختري اأف�سل لعب يف النهائي. 
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